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En databas över smågrisprodu-
cerande besättningar, ”svenska 
suggdatabasen”, gör det möjligt 
att se styrkor och brister i svensk 
grisproduktion, även för enskilda 
besättningar. Med den nya data-
basen får grisbönder, rådgivare, 
forskare och lärare nya möjligheter 
till förbättring, utveckling och 
kunskapstillväxt.

För en enskild grisbonde är det svårt 
att veta vad som är gårdens styrkor 
och svagheter. I svenska suggdataba-
sens diagram kan bönderna se hur 
de ligger till i jämförelse med andra 
besättningar och få svar på var de bör 
lägga sin kraft.

Verktyg för rådgivare
Forskarna har samlat data från en-
skilda besättningar och skapat ett 
jämförelsematerial som kan använ-
das av rådgivare. De kan se var bris-
terna och styrkorna finns och var det 
går att åstadkomma förbättringar. 

Ny grisdata-
bas stärker 
konkurrens-
kraften
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Om variationen på ett nyckeltal är 
stor och du tillhör de sämre finns 
också stora möjligheter till förbätt-
ring och sannolikt bättre lönsamhet. 
Tillhör du i stället de bästa kanske en 
investering i ytterligare förbättringar 
kostar mer än den är värd. Alla be-
sättningar har gjorts anonyma i da-
tabasen genom att anläggningarnas 
namn ersatts med en siffra.

Guldgruva för forskare
Unikt för databasen är att den inte 
bara innehåller medeltal utan också 
datum och antal för alla händelser: 
födelser, betäckningar, grisningar, 
avvänjningar och utslagning. Det 
gör databasen till en guldgruva för 

forskare som nu enkelt kan göra 
studier som tidigare krävde åratal av 
datainsamling.

Svenska Pig förvaltar
Databasen har utvecklats av SLU 
med medel från Stiftelsen Lantbruks-
forskning och drivs sedan januari 
2013 av Svenska Pig. Förutom för 
rådgivning kommer den att vara till-
gänglig för forskning och utbildning.

För mer information:
Linda Engblom och Nils Lundeheim, SLU 
linda.engblom@slu.se; 
nils.lundeheim@slu.se, 018-67 45 42

Projekt H0950321:  
“Nationell databas för effektivare smågrispro-
duktion - stöd för rådgivning, forskning och 
undervisning”

Vi arbetar med att Göra VerkliGhet av strategin som tar sikte 
på år 2020. I arbetet inspireras vi av flygindustrin och skogsforsk-
ningen med decenniers erfarenhet av att utveckla forskningsagendor. 
Bland annat tar vi fram en modell som tydligt visar vad forskningen 
vi finansierar bygger på och vad den ska leda till för nytta. En annan 
viktig komponent är en kartläggning av svensk lantbruksforskning 
som vi gör tillsammans med LRF och KSLA.

innoVation är en hörnSten i StrateGin. Vårt mål att innova-
tionstänkande ska vara en naturlig del av våra forskningsprojekt. Vi 
ser det som ett verktyg för att skapa tillväxtkraft och internationell 
konkurrenskraft i de gröna näringarna.

VerkSamhetSUtVecklinG och klimatanPaSSad diStribUtion

Från och med det här nUmret distribueras nyhetsbrevet som 
”klimatekonomisk posttidning”, det innebär att distributionen är flyg-
fri och klimatkompenserad. Motkrav från postens sida är bland annat 
att produktionen ska vara miljöcertifierad samt att papper och tryck 
ska uppfylla Svanens kriterier. Så har det varit länge men med den 
klimatekonomiska distributionen tar vi ytterligare ett litet steg mot 
en fullt ut hållbar verksamhet. 

med klara hösthälsningar
Christian Nyrén
VD, Stiftelsen Lantbruksforskning



Störst koldioxidavgång från  
optimalt dränerad torvmark
Avgången av koldioxid från odlad 
torvmark styrs av temperatur, vat-
tenhalt och syretillgång. Koldioxid-
avgången är störst när förhållandena 
också är optimala för odling. Koldi-
oxidavgången ökar snabbt vid drä-
nering till 15 centimeters djup men 
planar ut vid ytterligare dränering. 
Grödans påverkan är liten, skillnader 
i växthusgasavgång är större mellan 
år och platser än mellan olika grödor. 
Projekt H0733481

rötning dödar cystor
Den vita betcystnematodens cystor 
dör normalt när sockerbetor rötas till 
biogas. I reaktorer med kontinuerlig 
matning kan infekterade betor kom-
ma igenom processen alltför snabbt 
men genom att lagra rötresterna någ-
ra veckor innan de sprids ut uppnår 
man total avdödning. Det går därför 
att använda infekterade sockerbetor 
som biogassubstrat och rötresten 
som gödningsmedel utan risk.
Projekt H0944021

blandade växtskyddsmedel  
ger bättre effekt
Genom att blanda svamppreparat av 
olika typ är det möjligt att få bättre 
växtskyddseffekt på höstvete och 
vårkorn. Det kan också vara möjligt 
att behålla effekten med lägre dose-
ring. Var för sig hade Proline, Armu-
re och det oregistrerade preparatet 
Bell har bäst effekt mot svartprick-
sjuka på höstvete. Armure och Bell 
fungerade bäst mot brunfläcksjuka 
på höstvete. Mot kornets bladfläck-
sjuka hade Proline, Delaro, Acanto, 
Comet och Amistar bäst effekt.
Projekt V0960033 

Förädling och differentiering  
ger tillväxt
Företag som satsar på egen förädling 
och nya inkomstkällor har bättre 
möjlighet till hög tillväxt. En tydlig 
plan för framtiden och hur man vill 
att företaget ska utvecklas påverkar 
också tillväxtmöjligheterna positivt. 
Däremot finns ingen tydlig effekt av 
utbildningsnivå eller storlek på före-
tagets styrelse och företagets tillväxt.
Projekt H0746381 

Sockerbetor som  
förfrukt gav mer vete
Skörden av höstvete blev bättre med 
sockerbeta som förfrukt än med vår-
korn som förfrukt. En växtföljd med 
raps, höstvete och sockerbetor gav 
högre sockerskörd än en växtföljd 
med bara höstvete och sockerbetor.
Projekt H0744104

osäkert spannmålspris  
talar för egen lagring
Den senaste femårsperioden har 
spannmålspriset blivit svårare 
av förutse och framför allt under 
skördetiden har prissvängningarna 
blivit vanligare. För att hantera risk 
med pris, skörd och kvalitet är det 
intressant att investera i egen lag-
ringskapacitet för gårdar på över 300 
hektar. För gårdar på 100 hektar är 
direktleverans vid skörd fortfarande 
lönsammast.
Projekt V0746193

bättre salixodling  
med rätt skördeintervall
Skördeintervallet för salixodlingar 
bör anpassas för att undvika att plan-
tor dör för att de växer för tätt. När 
mängden stående biomassa är som 
störst, när man närmar sig skörd, 
dör också flest plantor. I forskarnas 
studie var dödligheten efter 16 år 
ungefär dubbelt så stor i försök som 
skördats var fjärde år jämfört med 
var tredje år. Plantdödlighet kan leda 
till problem med ogräs och sämre 
långsiktig skörd.
Projekt H0840063

Syre ger sämre ensilage
När grönmassa utsätts för syret i luf-
ten försämras ensilagets egenskaper. 
Ammoniaktal, pH-värde och buffert-
kapaciteten ökar och mängden vat-
tenlösliga kolhydrater minskar. Det 
leder till långsammare fermentering 
och ofta till försämrad kvalitet i det 
färdiga ensilaget. Ju längre grönmas-
san utsätts för luft desto mer minskar 
värdet. Därför bör kontakten med 
luft minimeras så långt det går.
Projekt V0830414

Ytlig salixbrytning snabbare  
och energieffektivare
En ytlig metod för att bryta gammal 
salix, där bara stubbarna bearbetas, 
är snabbare och sparar energi jämfört 
med att även bearbeta marken. Om 
den ytliga metoden, med fräsning 
och tallriksharvning, används under 
sommaren går det att odla spannmål 
redan samma höst. Om tanken är att 
plantera ny salix på samma plats bör 
man odla någon annan gröda under 
några år, eller låta marken ligga i 
träda, för att undvika problem med 
överlevande salixplantor från den 
gamla odlingen.
Projekt V0840058

Gödselbaserad fordonsgas  
dyr att producera
Det är billigare att producera göd-
selbaserad fordonsgas centralt än att 
röta på gården och uppgradera gasen 
centralt. Men båda alternativen är 
kostsamma jämfört med naturgas 
och det krävs ekonomisk kompensa-
tion för minskade utsläpp av metan, 
investeringsstöd samt långsiktiga 
kontrakt på en högre prisnivå med 
till exempel bussbolag för att få ihop 
ekonomin.
Projekt H1040193

Större sortskillnader  
i sydlig fodermajs
Skillnaderna mellan olika majssorter 
är större i Skåne än i Västergötland 
och Västmanland. Beroende på var 
den odlas utvecklas majsen också 
annorlunda. I de nordligare försöken 
hade plantorna relativt sett mer blad 
och stam medan den sydliga maj-
sen hade mer kärnor. Tillsatsmedel 
behövs för att undvika den värmeut-
veckling i ensilaget som annars sker 
när silon öppnas.
Projekt H0841006

Du hittar projekten i projektbanken på: 
www.lantbruksforskning.se/projektbanken 
Sök på projektnumret.

Fler FärdiGa ForSkninGSProjekt
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Energitillskott 
ökar mjölk- 
mängden
Kor som får tillskott av glycerol 
i samband med kalvning ger mer 
mjölk i upp till 90 dagar. Däremot 
påverkas inte fruktsamheten, sjuk-
ligheten eller energibalansen. Även 
tillskott av propylenglykol gav en 
ökad mjölkproduktion men skillna-
den är inte statistiskt säker.

Under den första tiden efter kalv-
ningen förbrukar dagens högav-
kastande kor mer energi än de 
får genom fodret. Den negativa 
energibalans som blir resultatet tros 
vara en av orsakerna till försämrad 
fruktsamhet och ökad sjuklighet. 
Eftersom skillnader i fruktsamhet 
mellan olika besättningar kan mot-
svara en kostnad på 10-40 öre per kg 
mjölk skulle en metod som motver-
kar den negativa energibalansen få 
stor betydelse.

energibalansen påverkades inte
När korna fick kosttillskott i form av 
glycerol i tre veckor efter kalvning 
ökade produktionen av mjölk, i up-
pemot 90 dagar. Men den extra en-
ergin påverkade inte energibalansen 
utan användes i sin helhet till ökad 
mjölkproduktionen. Det innebär 
att varken fruktsamhet eller hälsa 
påverkades.

Stora förändringar i besättningen  
ger sämre fruktsamhet
Forskarna upptäckte också att 
förändringar i skötsel, inhysning 

eller produktionssystem påverkade 
fruktsamheten negativt, även om 
effekten var övergående. När man 
bytte från uppbundet system till 
lösdrift, från konventionell mjölk-
ning till mjölkrobot eller från kon-
ventionell produktion till ekologisk 
produktion märktes en negativ effekt 
på fruktsamheten. Det är viktigt att 
vara medveten om när man planerar 
sin verksamhet.

För mer information:
Stefan Gunnarsson, SLU 
stefan.gunnarsson@slu.se, 0511-672 16

Projekt V0930010: ”Betydelsen av mel-
langårds- och individskillnader i metabolisk 
status för fruktsamhet, hälsa och produktion 
hos mjölkkor. Effekt av glukogena substanser 
och markörer i praktiskt lantbruk.”

när höStenS anSökninGSomGånG StänGde den 1 oktober hade 
270 ansökningar för nya projekt skickats in, inklusive 65 ansökningar 
till Stiftelsen Hästforskning. Av de drygt 200 ansökningarna till Stif-
telsen Lantbruksforskning kom över 130 inom områdena växtodling, 
företagande och kött.

åretS SärSkilda eko-SatSninG resulterade i 95 ekomärkta an-
sökningar, fördelade över nästan samtliga områden. Det innebär att 
nästan hälften av höstens ansökningar är med och konkurrerar om i 
första hand 12,5 miljoner eko-kronor och i andra hand med de andra 
projekten inom respektive område.

Under höSten kommer anSökninGarna att bedömas och 
rangordnas av stiftelsens beredningsgrupper. Nytt för i år är att an-
sökningar inom områdena potatis och socker kommer att bedömas av 
en gemensam beredningsgrupp.

den 17 december beSlUtar StiFtelSenS StYrelSe vilka projekt 
som ska beviljas. Den 18 december kommer du att kunna se vilka 
projekt som beviljats på stiftelsens webbplats. Till skillnad från tidi-
gare år blir alla beslut offentliga samma dag.

StiFtelSen häStForSkninGS StYrelSe tar beslut den 18 decem-
ber. På de besluten får du alltså vänta ytterligare en dag.

270 nYa anSökninGar, 95 inom eko

Fler FärdiGa Projekt

nya virus kan ligga bakom PmWS
Ett nytt virus, porcint bocalikt virus 
(poBoV), har hittats i PMWS-smitta-
de grisar men också i friska grisar. I 
grisar med PMWS var det vanligare 
att det nya viruset förekom tillsam-
mans med porcint circovirus typ 2 
(PCV2) och Torque Teno virus (TTV). 
Kombinationen av de tre virusen kan 
vara en förklaring till PMWS.
Projekt H0850396

Skräppor etablerar sig  
under anläggningsåret
Under anläggningsåret klarar 
skräppor av att etablera sig i vallen. 
Därefter klarar de inte att ta plats, 
oavsett vilken vallfröblandning som 
används. En skyddsgröda som får stå 
orörd under hela sommaren har stor 
hämmande effekt på skräppornas 
etablering.
Projekt H0841002



posttidning b
stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 stoCKHoLM

nyheter, pressmeddelanden,  
artiklar med mera:
www.lantbruksforskning.se

mer än 1 400 projekt på nätet:
www.lantbruksforskning.se/projektbanken

nyhetsbrevet via mail
www.lantbruksforskning.se/nyhetsbrev

twitter
@Lantbruksforskn
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Genom att använda aska från 
träbränsle går det att rena biogas 
till fordonsgaskvalitet till halva 
kostnaden. Det finns en stor poten-
tial i att producera mer biogas på 
gårdsnivå men hittills har det varit 
för dyrt att uppnå tillräckligt hög 
metanhalt för att gasen ska kunna 
användas som drivmedel.

Gödsel och odlingsrester kan an-
vändas som råvara för att producera 
biogas på gårdsnivå. Ett statligt 
investeringsstöd på 30 procent har 
ökat intresset för att ta tillvara dessa 
restprodukter och omvandla dem till 
användbar energi. Hittills har bioga-
sen mest använts till kraftvärme ef-
tersom metanhalten varit för låg för 
att kunna användas som fordonsgas. 
Småskalig uppgradering av biogas 
är relativt dyr och har därför inte 
varit något ekonomiskt intressant 
alternativ.

halverad kostnad med pelletsaska
I ett nytt forskningsprojekt har man 
renat biogas genom att leda den 
genom aska från träbränslen. När 
gasen passerar askan binds koldioxid 
och i bästa fall blir resultatet helt ren 
metangas. Forskarna gjorde labora-
torieförsök med tre sorters aska, bäst 
resultat fick de med aska från pellets. 
Som mest tog askan upp 0,24 gram 
koldioxid per gram aska. Ett så bra 
resultat innebär att kostnaden för att 
uppgradera gasen halveras från 50 

Aska gör  
biogas renare
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till 24 öre per kilowattimme.

Från restprodukter till fordonsgas
Resultaten visar på en möjlighet att 
åstadkomma renare gas till en betyd-
ligt lägre kostnad genom att använda 
ännu en restprodukt. Även om mer 
forskning och utveckling behövs är 
det ett kliv mot att fler bönder kom-
mer att kunna producera gas till den 
egna maskinparken i framtiden och 
att fordonsgas kan bli en ny viktig 
produkt från Sveriges bönder.

För mer information:
Åke Nordberg, SLU 
ake.nordberg@slu.se, 018-67 18 82

Projekt H1040207: ”Uppgradering av biogas 
med bottenaska från trädbränslen”

Slipp sniglar i vallen
Ju kortare tid vallen får ligga i sträng 
desto mindre blir risken för sniglar 
i ensilaget. Ytterligare effekt fås om 
man bredsprider strängen vid slåt-
ter och låter den ligga en dag innan 
strängning och pressning. 
Projekt H0841016

majs bra grovfoder för lamm
Lamm som får majsensilage som 
grovfoder, rent eller blandat med 
gräsensilage, växer bra, utnyttjar fod-
ret effektivt och har god köttkvalitet. 
När man väljer att skörda majsen och 
andelen majs i fodret spelar liten roll. 
Lönsamheten påverkas inte heller 
stort av fodervalet.
Projekt H0850398

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forskning och 
utveckling. Stiftelsen driver ett femtontal 
forskningsprogram. Medel till forskningen 
kommer från lantbrukarna själva samt via 
återförda miljöskatter. 

Stiftelsen Lantbruksforsknings 
nyhetsbrev ges ut med sex nummer per 
år och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.
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